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28.6.2017 A8-0233/4 

Poprawka  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE a Kubą (rezolucja) 

2017/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ma. mając na uwadze, że istotnym 

problemem na Kubie pozostaje 

dyskryminacja religijna, przejawiająca się 

zwłaszcza nękaniem, zastraszaniem i 

zniesławianiem przywódców i wspólnot 

religijnych, w szczególności angażujących 

się w działania opozycji lub będących jej 

członkami; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Poprawka  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE a Kubą (rezolucja) 

2017/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla znaczenie uwzględnienia 

rozdziału dotyczącego dialogu 

politycznego oraz ustanowienia 

zinstytucjonalizowanego dialogu 

dotyczącego praw człowieka między UE i 

Kubą; wzywa UE do poparcia stanowiska 

Parlamentu w sprawie demokracji, 

uniwersalnych praw człowieka i 

podstawowych swobód, takich jak wolność 

słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń 

politycznych, wolność informacji we 

wszystkich jej formach, a także „światowej 

polityki wspierania obrońców praw 

człowieka” w ramach tego dialogu; 

zachęca obie strony do ustanowienia 

gwarancji dla aktywności obrońców praw 

człowieka oraz czynnego i 

nieograniczonego udziału w tym dialogu 

wszystkich podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego i opozycji politycznej; 

7. podkreśla znaczenie uwzględnienia 

rozdziału dotyczącego dialogu 

politycznego oraz ustanowienia 

zinstytucjonalizowanego dialogu 

dotyczącego praw człowieka między UE i 

Kubą; wzywa UE do poparcia stanowiska 

Parlamentu w sprawie demokracji, 

uniwersalnych praw człowieka i 

podstawowych swobód, takich jak wolność 

słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń 

politycznych, wolność informacji we 

wszystkich jej formach, a także „światowej 

polityki wspierania obrońców praw 

człowieka” w ramach tego dialogu; 

zachęca obie strony do ustanowienia 

gwarancji dla aktywności obrońców praw 

człowieka oraz czynnego i 

nieograniczonego udziału w tym dialogu 

wszystkich podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego i opozycji politycznej; 

zauważa jednak, że dialog dotyczący praw 

człowieka do tej pory nie położył kresu 

arbitralnym zatrzymaniom z powodów 

politycznych na Kubie, a wręcz przeciwnie 

– jak podaje Kubańska Komisja Praw 

Człowieka i Pojednania Narodowego, w 

ostatnich latach represje przybierają na 

sile; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Poprawka  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE a Kubą (rezolucja) 

2017/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. domaga się przyznania wolności 

kubańskim kościołom, tak aby mogły one 

– jako zarejestrowane instytucje – 

prowadzić działalność socjalną oraz 

otrzymywać pomoc od kościołów w 

Europie i na świecie bez ingerencji ze 

strony państwa; 

Or. en 

 

 


